REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu mikołajkowego jest Centrum Kultury w Polkowicach.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki Konkursu.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO
1. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury
odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
c. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3 NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano pięć nagród – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §4.
2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Udział w Konkursie jest możliwy tylko w dniu premiery spektaklu dnia 06.12.2020 r.
2. Należy uważnie oglądać spektakl.
3. Po obejrzeniu spektaklu należy odpowiedzieć na zdane przez św. Elfa pytania.
4.
Odpowiedź
należy
przesłać
po
obejrzeniu
spektaklu
na
adres
kamil.kindra@ckpolkowice.pl
6. Pięć pierwszych osób, które odpowiedzą na pytania zostaną nagrodzone upominkami.

mailowy:

§5 ODBIÓR NAGRÓD
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości mail dnia 07.12.2020 r.
2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagród jest przekazanie Organizatorowi
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego
w celu wysłania nagrody drogą pocztową do dnia 08.12.2020 do godz. 12.00.
3. Brak przekazania danych, o których mowa w pkt. 2, powoduje utratę przez uczestnika prawa
do nagrody.
4. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.
§ 6 DODATKOWE INFORMACJE
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
2. Kwestie sporne, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące Konkursu, rozstrzyga
zawsze Organizator.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika i jego rodzica/opiekuna jest Centrum Kultury
w Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice;
b) inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 80
70 40 lub iod@odoplus.pl
c) odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100
Polkowice;
d) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
e) Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) Uczestnik lub jego rodzic/ opiekun prawny mają prawo wniesienia skargi do Placówki
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;

